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Juist u, de 100-plusser die
niet dement is
Bent u ouder dan 100 jaar en helemaal helder, of kent u misschien
iemand voor wie dit opgaat? Juist u kunt helpen!
In februari 2013 is vanuit het VUmc Alzheimercentrum het 100plus onderzoek gestart. In dit onderzoek willen we achterhalen wat
het geheim is van oud worden met goede geestelijke vermogens.
Deze kennis willen we vervolgens toepassen om mensen die wel
vatbaar zijn voor dementie te helpen óók zonder de ernstige gevolgen ervan oud te worden.
In deze informatiefolder wordt de opzet en het doel van het 100plus onderzoek uitgelegd. Wij hopen dat dit u inspireert om ook
een bijdrage te leveren.
Met vriendelijke groet namens het VUmc Alzheimercentrum,
Dr. Henne Holstege
Prof. dr. Philip Scheltens
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Waarom deze studie?
1 | Wat is dementie
Dementie is een verzamelnaam voor een aantal hersenaandoeningen die allemaal tot gevolg hebben dat de hersenen niet naar behoren functioneren, waaronder de ziekte van Alzheimer. Dementie
uit zich onder andere door het ontstaan van geheugenstoornissen,
problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon en problemen
om de aandacht erbij te houden.

zouden kunnen voorkómen, of het proces vertragen. Daarvoor is
echter veel nieuwe kennis nodig over wat er nu eigenlijk mis gaat
in de hersencellen.
3 | Een derde van de bevolking krijgt dementie
Ongeveer een derde van de mensen ouder dan 80 heeft dementie.
Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal mensen in Nederland
met dementie explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in
2040.

2 | Er is geen medicijn tegen dementie
Op het moment dat dementie zich begint te openbaren zijn de
hersencellen die bepaalde geheugenfuncties uitoefenden afgestorven. De hersenen worden daarmee ook daadwerkelijk kleiner.

Dementie prevalentie 1950-2050 (naar schatting 2013)
bron: Alzheimer Nederland

Linker hersenhelft: gezonde hersenen
Rechter hersenhelft: hersenen aangedaan door de ziekte van Alzheimer

Helaas zijn er momenteel geen mogelijkheden om deze cellen
terug te halen of het proces van dementie ontwikkeling te stoppen.
Het zou een enorme aanwinst zijn als we in de toekomst de ziekte
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4 | Dementie treft niet alleen de patiënt
De eerste verschijnselen van dementie worden vaak merkbaar op
60 – 70 jarige leeftijd, in de vorm van milde maar lastige “vergeet
achtigheid”. Vervolgens vergeten patiënten in steeds ernstiger mate
waar ze zijn en herkennen ze geliefden niet meer. Uiteindelijk
verhuizen patiënten naar een tehuis. In het laatste stadium van het
ziekteproces herinnert alleen het lichaam nog aan de persoon die
er ooit ‘in’ zat. Dementie treft dan ook niet alleen de patiënt, maar
zeker ook de partner en de kinderen.
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Gezocht: 100-plussers die
niet dement zijn
1 | 115 jaar oud en niet dement
Hoe kan het dat sommige mensen op hun 70e gaan dementeren
en dat anderen de dans lijken te ontspringen? Hendrikje van
Andel-Schipper was zo iemand: zij werd 115 jaar oud en daarmee
de oudste vrouw van de wereld, zonder ook maar een enkel teken
van dementie te vertonen. Het is dus mogelijk om heel oud
te worden zonder dementie!

Aantal mensen (%) dat lijdt aan dementie per leeftijdsgroep
bron: Alzheimer-Europe.org

Omdat Mevrouw van Andel-Schipper haar lichaam aan de wetenschap had gedoneerd was het mogelijk om na haar overlijden haar
hersenen te onderzoeken. Wonder boven wonder zagen we dat
er geen enkel verval had plaats gevonden. Hoe kan dat? Zou ze
beschermd zijn geweest tegen de ontwikkeling van dit soort ziektes?

Hendrikje van AndelSchipper werd de oudste
vrouw van de wereld en
was níet dement
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De moeder van Mevrouw van Andel
werd ook 100 jaar oud en ook zij vertoonde geen verschijnselen van dementie. Dit verschijnsel zien we vaker,
dat mensen uit één familie allemaal
oud worden, zonder last te hebben van
dementie. Hieruit kunnen we afleiden
dat erfelijke factoren een belangrijke
rol kunnen spelen bij het beschermen
van dementie. Maar, wat voor ‘geheim’
dragen deze mensen met zich mee in hun
erfelijk materiaal en kunnen we
dat geheim achterhalen?
9

2 | Oud en niet dement, kunnen we daarvan leren?
Om erachter te komen welke erfelijke factoren beschermend
werken tegen de ontwikkeling van dementie willen wij het erfelijk
materiaal van Hendrikje van Andel-Schipper vergelijken met het
erfelijk materiaal van andere mensen die net zo bijzonder zijn als
zij: heel oud en geen dementie. Deze mensen dragen waarschijnlijk
ook het geheim met zich mee. Daarom willen wij voor deze studie
in contact komen met mensen die wel oud zijn maar niet dement,
en met hun families. Erfelijke factoren die overeenkomen bij deze
100-plussers kunnen belangrijke aanwijzingen bevatten over hoe
dementie voorkomen zou kunnen worden. Uiteindelijk hopen
we dat deze nieuwe inzichten leiden tot de ontwikkeling van een
medicijn dat dementie tegengaat.
actieve 100-plusser

3 | Hoe doet u mee?
Wilt u mee doen aan ons onderzoek, dan kunt u contact
met ons opnemen (zie telefoonnummers/email op de
laatste bladzijde van deze folder). 

4 | Wij komen naar u
Wij maken graag een afspraak waarbij wij bij u op bezoek komen.
Wij stellen het op prijs als een of meer kinderen/familieleden bij
dit gesprek aanwezig kunnen zijn, zodat we alle aspecten
van het onderzoek kunnen uitleggen en er voor niemand
onduidelijkheden zijn.
5 | Wat kunt u verwachten van de visite?
De onderzoeker die bij u op bezoek komt neemt met u en uw
familieleden een aantal vragen door over hoe oud uw ouders/
broers en zussen zijn geworden en of er bepaalde erfelijke aan
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doeningen bekend zijn in uw familie. Ook wordt er een mondelinge
test afgenomen bij de 100-plusser om de geestelijke vermogens te
meten. Deze test neemt ongeveer 10-20 minuten in beslag. Daarnaast wordt er erfelijk materiaal afgenomen door een aantal buisjes
bloed te prikken.
6 | Toestemmingverklaring
De onderzoeker die bij u op visite komt vraagt u om een instemmingverklaring te ondertekenen. Dit hebben wij nodig om uw
erfelijk materiaal te mogen onderzoeken. Het afgelezen erfelijk
materiaal wordt zonder persoonlijke gegevens opgeslagen en kan
anoniem worden gedeeld met andere onderzoeksgroepen om een
beter inzicht te krijgen in de erfelijke factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van dementie. Overigens heeft u, ook na
ondertekening van dit formulier, het recht om op elk moment uw
toestemming in te trekken.
7 | Wat krijgt u te horen over uw erfelijk materiaal?
Wij weten op voorhand niet waarnaar wij op zoek zijn, dus kun11

nen wij ook niets terugkoppelen daarover. Wij kijken niet naar
bekende erfelijke afwijkingen die te maken hebben met erfelijke
ziektes, dit is per ziektebeeld zeer bewerkelijk en is niet de opzet
van het onderzoek. Wij kunnen u dan ook geen antwoord geven
op vragen over eventuele erfelijke afwijkingen binnen uw familie.
8 | Optioneel: hersendonatie
Mensen die zonder dementie ouder dan 100 jaar zijn geworden,
zijn zeer bijzonder. Voor ons onderzoek willen we niet alleen
weten welke erfelijke factoren in gezonde 100-plussers anders zijn
dan die van dementiepatiënten, maar ook hoe deze erfelijke factoren in gezonde 100-plussers anders functioneren dan in dementiepatiënten. Het hersenweefsel van gezonde 100-plussers is dan
ook uitzonderlijk waardevol.
Daarom willen wij u graag iets uitleggen over de mogelijkheid tot
hersendonatie. Dit is optioneel en is niet noodzakelijk voor deelname aan het onderzoek.
Bestaat hier interesse voor, dan zullen wij u hierover inlichten en
een informatieboekje bij u achterlaten.

Hoe zoeken we naar beschermende
factoren tegen dementie?
1 | Hoe werkt het erfelijk materiaal?
Het menselijk erfelijk materiaal bestaat uit vele kleine moleculen,
die als een kralenketting aan elkaar geregen zijn. Deze kralenketting noemen we het “DNA”. Ieder van die kleine moleculen draagt
bij aan de informatie over hoe de organen moeten functioneren,
maar ook over bijvoorbeeld hoe de neus of de mond gevormd
moeten worden.
De kralen in de DNA ketting zijn vergelijkbaar met de letters in een
boek die gezamenlijk een verhaal vormen over hoe het lichaam werkt
waarbij de afzonderlijke woorden uit het verhaal ieder een beetje
informatie in zich dragen. Deze woorden noemen we de ‘genen’.

de DNA kralenketting:
een boek dat alles in het organisme beschrijft

Er is ontzettend veel informatie nodig om een menselijk lichaam te
doen functioneren. Het menselijke DNA is dan ook heel complex:
iedereen krijgt 3 miljard letters van de vader en 3 miljard letters
van de moeder. Erfelijke eigenschappen zoals de specifieke mond
of neusvorm worden veroorzaakt door specifieke variaties van de
letters in het DNA boek. De vorm van uw neus kan heel erg op de
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neus van een van uw ouders lijken, u heeft immers de letters die
de neusvorm beschrijven van uw ouders gekregen! Zo zijn er ook
specifieke variaties in het DNA boek afkomstig van uw ouders die
invloed hebben op het risico dat u sommige ziektes ontwikkelt,
deze variaties noemen we ‘genetische varianten’.
2 | Hoe onderzoeken we het erfelijk materiaal?
Om zo veel mogelijk te weten te komen over de bijzondere eigenschappen van het erfelijk materiaal van gezonde 100-plussers
zonder dementie, wordt het DNA van deze bijzondere mensen in
zijn geheel in kaart gebracht en met elkaar vergeleken, waarbij we
genetische varianten kunnen opsporen. Het proces gaat als volgt:
• We isoleren het DNA uit de bloedcellen, dus door simpelweg
bloed te prikken kunnen we bij het erfelijk materiaal.
• Het DNA wordt gelezen door een machine die het DNA letter
voor letter afleest. Het uiteindelijke DNA boek wordt opgeslagen
in een grote computer.

DNA kunnen we uit bloedcellen isoleren

•D
 oor het DNA van mensen die oud zijn geworden zonder dementie te vergelijken met het DNA van mensen die wel dement
zijn geworden hopen we genetische varianten op te sporen die
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beschermend zijn. Hiervoor gebruiken we computer programma’s
die in staat zijn genetische varianten te vinden die wel in alle
gezonde ouderen voorkomen maar NIET in de mensen die wel
dementie krijgen.
•A
 ls we genetische varianten gevonden hebben gaan we kijken in
welke woorden ze voorkomen. Om dit te achterhalen kunnen we
kijken welke woorden afgelezen worden in hersencellen: genetische
varianten in deze woorden zijn voor ons interessant.
•O
 m te begrijpen wat er mis gaat in de hersenen bij dementie is het
heel belangrijk dat we te weten komen wat de samenstelling van
de woorden moet zijn om ervoor te zorgen dat het níet misgaat.
Deze samenstelling hopen we te vinden in het erfelijke materiaal
en in de hersenen van niet demente 100-plussers.
3 | Vervolgstudie
Zodra we de juiste samenstelling en de functie van deze woorden
weten kunnen we medicijnen ontwikkelen die het effect hiervan
nabootsen. De ontwikkeling van zo’n medicijn is een vervolg
studie, los van het huidige 100-plus onderzoek, door mensen die
verstand hebben van de werking van verschillende medicijnen op
de hersenen.
4 | Hoe lang duurt het onderzoek?
Al met al is de studie heel uitgebreid.
Er zullen veel mensen bij betrokken
zijn en het zal ook lang duren voordat
we antwoorden op onze vragen hebben. We verwachten dat we tijdens
het onderzoek steeds meer leren over
de samenstelling en werking van het
gezonde brein. Onze onderzoeks
resultaten zullen we steeds in inter
nationale wetenschappelijke tijdschriften presenteren.

Onderzoek duurt erg lang
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Contact
Wilt u deelnemen aan ons onderzoek dan horen wij dat heel
graag. Mocht u nog vragen hebben nadat u deze informatie
heeft gelezen dan kunt u contact met ons opnemen:
Telefoonnummer: 020-4440816 / 020-4448346
Email: 100plus@vumc.nl
Relevante websites:
www.alzheimercentrum.nl
www.hersenbank.nl
www.vumc.nl
Postadres:
100-plus onderzoek VUmc
VUmc Alzheimercentrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Bezoekadres:
VUmc Polikliniek
De Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam
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